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Hovedservicerådsmøde lørdag den 29. august 2020 

- med deltagelse af en repræsentant fra Udvalgene 

Mariehøj Sognehus – Almindsøvej 6 – 8600 Silkeborg 

 

Klokken 11:00 – 16:30 

Dagsorden: 

1. Velkommen  

2. Præsentationsrunde 

3. Referat:  

4. Afbud/fravær: 

5. Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1)  

6. Håndbøger og kommunikation (ved  Svend H)   

7. Samarbejdet mellem Udvalgene og Hovedservicerådet (bilag 2)  

8. Skal Udvalgsreferater lægges på Hjemmesiden? (bilag 3) 

9. ½ års regnskab (Mogens B A) (bilag 4) (vedlagt) 

10.  Forslag til budgetprocedure for AA Danmark 2021 (bilag 5) (vedlagt) 

11.  Bankkonto i Regionerne (bilag 6)  

12.  Ansøgning fra Region Nordjylland ang. Landsmøde 2021 (bilag 7) 

13. Rapporter fra udvalg med videre:  

a. Box 334 udvalget (bilag 11) 

b. Arbejdsgruppe vedrørende ny Hjemmeside (bilag 12)   

c. Landsdækkende Informationsudvalg – Liv (bilag 13) 

d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen  (bilag 15) 

e. Telefon og E-mail – TEU Udvalget (bilag 16) 

f. Økonomiudvalget (bilag 17) 

g. Servicekonferenceudvalget (bilag 18) 

h. Nordiske delegerede (bilag 19) 

i. Internationale delegerede (bilag 20) 

       

14. Rapporter fra Regionerne:  

a.  Region Midt (bilag 21) 
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b.  Region Nordjylland (bilag 22) 

c.  Region Nordsjælland (bilag 23)  

d.  Region Storkøbenhavn (bilag 24) 

e.  Region Syd (bilag 25)  

f.  Region Øst (bilag 26) 

15. Eventuelt 

16. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen 

 

    

Hovedservicerådets mødedatoer: Uge 
Sidste frist for rapporter 

og forslag til møderne 

2020:   

   

   

   
  

  
 7. november 45 17. oktober 

   
  

   

Servicekonference 2020 10. - 11. oktober: 

Tilmelding og betaling 36 1. september 2020 
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Bilag 1 

Rapport fra Daglig Ledelse til Hovedservicerådsmødet  

den 29. august 2020 

Siden sidste møde i Hovedservicerådet har vi holdt ét møde i Daglig Ledelse. Det var den 3. 

august og efterfølgende deltog vi også i mødet med Kontoret. 

Der har været en henvendelse fra Thygruppen, som er ved at være færdige med 

oversættelsen af Pass it On. De ville høre om de måtte bruge en ekstern korrekturlæser. De 

blev orienteret om arbejdsgangen, nemlig at det er Hovedservicerådet ved Sekretæren, der 

finder Korrekturlæsere.  

Imidlertid har der endnu ikke været ansøgere til Korrekturlæsningsarbejdsgruppen. 

Daglig Ledelse vil derfor høre 

1) Om der er en eller flere af Hovedservicerådet, der kan påtage sig opgaven, eller 
2) Om I kender en eller flere, der er villige til at påtage sig opgaven (og som vil ansøge 

om at blive optaget i Korrekturlæsningsarbejdsgruppen) eller 
3) Om det kan godkendes, at der anvendes en ekstern korrekturlæser. 

 
Der er sendt ansøgning til GSO (Rosa) om godkendelse af anvendelse af elektroniske 

medier til vores oversatte litteratur. Vi har endnu ikke modtaget svar, og lydindlæsningen af 

Store Bog må vente til en sådan godkendelse foreligger. 

Når Region Storkøbenhavn har fundet en ny Hovedservicerådsrepræsentant, regner vi med 

at denne indtræder i Box - udvalget. 

Den oversatte udgave af Koncepterne foreligger nu, og vi har aftalt, at der lægges et 

eksemplar i alle mapperne til den kommende Servicekonference. Vi vil foreslå, at der 

fremover lægges et eksemplar i mapperne til alle ’nykommere’ på Servicekonferencen. 

Vi har modtaget et forslag til besparelser på Service fra Økonomiudvalget. Det indebærer ret 

omfattende ændringer i Strukturen, og vi har derfor udsat behandlingen af det til et 

kommende udvidet Hovedservicerådsmøde. 

Box – udvalget har meddelt at de ønsker, at de to medlemmer, der skulle have været roteret 

ud, bliver oprettet som funktioner på Kontoret. Vi har bedt Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

om, at få det indskrevet i Strukturhåndbogen. 

Forslaget til Servicekonferencen vedrørende tidspunkt for afholdelse af SK 2021 (punkt 25) 

er rettet til og lægges i mapperne til Servicekonferencen. 
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Det er normalt på dette, det første møde efter sommerferien, at vi vedtager datoerne for 

Hovedservicerådsmøder i det kommende år. Vi har besluttet at udsætte dette punkt til mødet 

i november, når vi kender datoen for SK 2021. 

De godkendte bordskilte vedrørende Hattepenge er lagt til download på Hjemmesiden og det 

er så op til Regionerne at gøre grupperne opmærksom på dem. 

Vi har fået ny bogsælger, Helle, som er ved at finde sig til rette på kontoret. Det har været lidt 

vanskeliggjort af, at flere personer har været langtidssygemeldt – foruden at vi jo har været i 

en ferieperiode – men Helle er ved at få styr på det hele.  

Vi blev alle orienteret om det nye økonomisystem, som skulle være meget lettere at arbejde 

med – der kan blandt andet være flere brugere online samtidig -. Det skulle ifølge Niels E J 

fra AA Data kunne tages i brug om cirka 1 1/2 måned. 

AA Danmark har nu i alt 500 grupper, heraf 49 Internetgrupper. Det er måske på tide, at de 

integreres i vores struktur. Det kunne være et emne til en workshop på en kommende 

Servicekonference. 

Der arbejdes på at finde en fælles betegnelse for Bogshoppen/ Litteratursalg/ Bogsalg. 

Den oversatte udgave af ’dr Bob and the Good Oldtimers’ foreligger nu, men det blev på 

Kontormødet oplyst, at det er den gamle udgave af Trinene, der er taget med i den. 

Niels Otto vil revidere halvårsregnskabet, det er sidste gang han reviderer, og da der ikke har 

været ansøgere til posten, skal vi formentlig finde en ekstern revisor. 

På Servicekonferencen 2020 i oktober aflægger Daglig Ledelse en mundtlig rapport om, 

hvad der er sket siden januar 2020. Vi opfordrer udvalgene til at gøre det samme i 

forbindelse med at I præsenterer den udsendte rapport, men naturligvis kun, hvis der er 

noget nyt at rapportere. 

På vegne af Daglig Ledelse 

Charlotte T 

Formand for Hovedservicerådet 
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Bilag 2 

Er der nogle  ting, der kan gøres for at samarbejdet mellem udvalgene og HSR bliver bedre?  

Bruger vi hinanden nok?  
Bruger udvalgene hinanden nok? 

Er kommissorierne klare og tydelige, så alle ved, hvad deres opgaver er, og er alle klar over, 

indenfor hvilke rammer, de arbejder?  

Bilag 3 

I Strukturhåndbogen står der side 24: 

”KOMMUNIKATION 

Referat fra udvalgsmøderne: 

Som udgangspunkt er det et internt dokument til medlemmerne” 

Bilag 4 

Vedlagt 

Bilag 5  

Vedlagt 

Bilag 6 

Til Daglig Ledelse 

På baggrund af en henvendelse fra en Region, der har problemer med anvendelse af 

”foreningskonto” i sit pengeinstitut mangler Økonomiudvalget oplysninger om, hvordan 

samarbejdet fungerer i andre Regioner med henblik på at der kan udarbejdes en vejledning 

til Regioner og Grupper om aftaler med pengeinstitutter. 

Vi foreslår derfor, at Daglig Leddele ved det kommende Hovedservicerådsmøde spørger 

medlemmerne om, hvordan forbindelsen til pengeinstitutterne fungerer i de forskellige 

Regioner og hvilke oplysninger pengeinstituttet kræver. 

Venlig hilsen 

Økonomiudvalget 

Mogens B A / Svend H 
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Bilag 7 

Kære alle i HSR 

Vi havde møde i region Nordjylland i går d. 10. august 2020. Udviklingen i covid-19 går desværre den 

forkerte vej og regeringen meldte samtidig også i går ud, at der ikke bliver åbnet for fase 4, dvs. at f.eks. 

foreninger ikke må have over 100 personer forsamlet indendørs. Derfor var vi i regionen nødt til at træffe 

den beslutning, at vi må aflyse landsmødet 2020. Ud over at vi ikke må samles over 100 personer, er der 

flere andre årsager, som ligger til grund for beslutningen. Der er risiko for yderligere opblussen af covid-19 

hen over efteråret og der kan komme yderligere restriktioner, økonomien i Landsmødet kan blive ramt af, 

at der ikke kommer nok tilmeldinger og i hvert fald ikke over 100. Vi er nødt til at afbestille mad, leje af 

lokaler, underholdning og andre aftaler seneste 4 uger før, hvis vi skal undgå at betale, så det var nu, der 

skulle besluttes og handles. Samtidig har vi udført et rigtig stort stykke arbejde med at organisere 

landsmødet og formidle det via web og Boxbladet - og vi har det hele på plads, se programmet her 

https://aa2020.dk/ Det vil betyde meget for os at få muligheden for at gennemføre landsmødet på et senere 

tidspunkt. Derfor vil region Nordjylland foreslå og ansøge HSR om at afholde landsmødet næste år, dvs. i 

2021 i stedet for i år, og dermed skubbe rækkefølgen af landsmøder et år frem i tid. Vi ser frem til at høre 

nærmere om, hvad HSR beslutter på dette punkt.  

Mange hilsner  

Søren  

Formand Region Nordjylland   
Søren Frimann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonyme Alkoholikere 

i Danmark 

https://aa2020.dk/
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Bilag 11 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

 

D. 29. august 2020 

For Udvalg Box334-uddvalget 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

Preben H. H. (formand), Niels J. (næstformand), 

Kirsten L., Ole P., Carl Martin C. og Annemette Ø.  
 

Afbud:  Annemette Ø. 

Øvrige deltagere:  
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

Indsamling af bladstof 
Opbygning af billede-database 
Opbygning af idébank 

Aldrig 
Aldrig 
Aldrig 
 

Aktiviteter siden sidst: 

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdt. 
August-nummeret er redigeret færdigt. Opsættes af Kirsten L. 
Trykkes og udsendes ca. 1. august 2020 
 
 

Planlægger at arbejde med:  

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes: 
 

 Pakkemøde onsdag d 30. juli. 2020 

 Redaktionsmøde 6. september 2020 

 Pakkemøde 30. september 2020 
 

Eventuelt: 

Mht. rotation af medlemmerne Kirsten L. og Ole P. er der behov for at tilknytte disse som en 
kontorfunktion. Dette er meddelt HSR 
 

Dato:   7.juli 2020 For 
Udvalg/Delegerede: 

Niels J. 
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Bilag 12 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

29. august 2020 
 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
WEB/hjemmesidearbejdsgruppen 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

 
Ane S, Niels J, Lisbeth L., Tina M, Peter T 

Afbud:  
 

Øvrige deltagere:  
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

 
Udarbejde design, som efterfølgende skal programmeres til 
en Wordpress-skabelon. 

 
Designet burde kunne være 
klar i løbet af sommer/efterår 
2020. 

Aktiviteter siden sidst: 

 
Arbejdsgruppen var samlet til møde (Tina på Skype) d. 17. juni, hvor vi bl.a. drøftede/aftalte: 

- Designudvikler Allans opgaver 

- Fotos til ny hjemmeside. Der er mange muligheder for gratis materiale  

- Wordpress-skabelonen 

- Farver i den nye hjemmeside 

- Fremlæggelse af foreløbigt arbejde for HSR på et tidspunkt. 

Planlægger at arbejde med:  

 
- Færdiggøre designet 
- Tilpasse hjemmesidens arkitektur og menuer til det nye design 
- Skrive nye tekster/tilrette gamle 
- Producere lydklip/video/fotos/grafik 
- Udarbejde søgeordsanalyse 
- Opsætte Google Search Console og evt. andre værktøjer til monitorering af, hvordan 

hjemmesiden klarer sig 
- Ananlysere besøg på hjemmesiden og oprette punkter for, hvordan vi lykkes med at få 

målgrupperne i tale. 

Eventuelt: 
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Dato:   4.8.2020 For 
Udvalg/Delegerede: 

Peter T. 

 

 

Bilag 13 

Hej Ernst :-) 

Vi har ikke holdt LIV-møder siden sidst, så der er ingen rapport fra os. 

Der er enkelte informationsaktiviteter i gang, og hvis der er spørgsmål på HSR-mødet, kan 

jeg besvare dem. 

Kh. Ane 

 

Bilag 15 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

 
29.august 2020 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

 
Peter K. 
Susanne H. 
Svend H. 
Stig J. ---------- Formand. 
Keld F. --------- Sekretær. 

Afbud:  
 

Øvrige deltagere:  
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

 
 

 
 

Aktiviteter siden sidst: 
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Det planlagte møde d. 9 august blev aflyst, da der ikke var aktuelle eller presserende punkter til 
dagsordenen. – Der har derfor ikke været afholdt møde i Servicehåndbogsarbejdsgruppen, 
siden sidst indsendte rapport. 

Planlægger at arbejde med:  

Næste møde 18. oktober, 
Ajourføre Strukturhåndbogen. 
Ajourføre oplysninger i Servicehåndbogen efter Servicekonferencen. 

Eventuelt: 

Vi er bekendt med, at Hovedservicerådet har besluttet at forlænge 
Servicehåndbogsarbejdsgruppens periode med 4 år. 
 

Dato:   03-08-20 For 
Udvalg/Delegerede: 

Keld F 
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Bilag 16 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

 
29.08.2020 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
TEU – Telefon- og e-mail Udvalget 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

 
Formand: Lisbeth L (rotation marts 2022) 

Næstformand                           Jens T* 
Region Nordjylland: Peter Kr 
Region Midtjylland: Pia H 
Region Syd: Jens T * 
Region Øst: Simon W 
Region Storkøbenhavn: Lene T 
Region Nordsjælland: Vibeke L 
HSR medlem                              Ilias P 
 
 
                                                                                                      * 
Flere funktioner 

Afbud:  
 

Øvrige deltagere: Vagtkoordinatorer: 
E-mail vagten                              Lone Z 
Telefonvagten                           Agnete R 
 
TEU Assistent                             Jane P 
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

Besvare opkald og svare på emails fra lidende alkoholikere, 
forsøge at rekruttere nye/nødvendige frivillige vagter til 
telefonvagten (venteliste), og at få så mange kontaktpersoner 
i hele landet som muligt 
 

 
 

Aktiviteter siden sidst: 

Siden vores sidste rapport har vi oplevet en forholdsvis stabil periode. Der har desværre været 
et enkelt nedbrud, men det var et generelt nedbrud, som heldigvis fik stor attention og hurtig 
løsning (ca. fem kvarters nedetid) fra Relatel. 
 
Vores vagttjeneste bliver i øjeblikket ”spammet” med opkald fra en psykisk syg kvinde. Hun 
ringer min 10 gange i løbet af en dag. Alle vagter har forsøgt at hjælpe hende på forskellige 
måder, men vi er nu engang kun eksperter på alkohollidelsen, og den er hun ikke interesseret i 
at høre om/følge de forslag, vi kan give hende. Vi kan genkende hendes nummer, og har til 
sidst måtte undlade at besvare netop opkald fra hende. Dette blot til orientering – hvis nogen 
skulle se, at vi har en øgning i antallet af ubesvarede opkald.  
(Normalt er ”ubesvarede opkald” begrundet i overleverings udfordringer mellem vagterne – de 
er ikke et udtryk for at opkald ikke besvares.) 
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Vi er fortsat meget sårbare på koordinator-siden mht vores telefonvagter. Vi har fundet en 
midlertidig afløser, men kunne godt bruge en mere permanent af slagsen. Vi har selvfølgelig 
selv forsøgt via vore egne forbindelse og kanaler, men uden held. Hvis ”nogen kender nogen”, 
som kunne være interesserede i denne post, så hører vi gerne fra jer  
 
 
Vedlagt denne rapport er seneste statistik fra Telefonvagterne. 
 
Håndbog og Nyt om… er udsendt i Juli. 
 
Fra e-mailvagten: 
 

Mailvagten har haft en del udskiftning over de sidste måneder.  

Lige nu er 2 nye vagter under oplæring, således at vi igen nu er 9 vagter.  
 
Grundet udskiftningen har gruppen valgt, at en tidligere vagt er blevet tilknyttet som fast vikar.  
Således at der er en, der kan træde hurtigt til hvis en vagt forlader grupper eller ved øvrigt 
fravær. 
 
Nye vagter får tilknyttet en mentor og der er udarbejdet en kort vejledning om gruppens 
arbejde. 
 

Der findes statistik fra e-mailvagten. Denne kan dog laves som en manuel optælling. Er dette 
noget HSR er interesseret i? 

Planlægger at arbejde med:  

De næste mange måneder vil vise om Relatel er IT systemet for AA fremadrettet. Vi er 
kontraktligt bundet frem til November 2020, men herefter vil der være mulighed for at skifte 
udbyder. Vi er blevet kontaktet af Relatel, som nu varsler at tage betaling for vores 
”Omstillingsfunktion”. Mogens (forretningsfører) og Jane P. skal mødes med Relatel i nærmeste 
fremtid for at høre mere om disse økonomiske konsekvenser. 
 
Med Relatel har vi fået opkaldsstatistik tilbage. Vores valgte abonnement giver desværre kun 
adgang til de seneste 7 dages opkald til 70101224. TEU skal, i samarbejde med HSR, beslutte, 
om vi skal rapportere på denne statistik fremadrettet. Dette ser vi gerne besluttet på HSR 
mødet d. 29.8.2020. 
 
TEU forventer at deltage på HSR mødet d. 29.8. Deltager fra TEU er Pia H. 
 
Næste TEU erfaringsudvekslingsmøde er fastsat til afholdelse d. 5. september 2020 i 
Middelfart. Dagsorden er udsendt. 
 
Næste TEU møde afholdes i Middelfart d. 24. oktober 2020. 
 
Næste Nyt om…. udsendes primo Oktober 2020. 
 
Vi fortsætter deltagelsen i arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside. Der henvises til særskilt 
rapport om dette fra arbejdsgruppen. 
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…. og så vil vi selvfølgelig sørge for, at telefon og e-mail vagterne er dækket og kører som de 
skal.  
 

Eventuelt: 

Intet at berette. 

Dato:   8. august, 2020 For 
Udvalg/Delegerede: 

Lisbeth L., formand 

 

Relatel Opkaldsstatisik 
 

2020 ugenr.    Opkald i alt   Overleveringsopkald pr. uge  Eksterne opkald i alt   Mistede opkald 

13 (23/3 til 29/3) 125 63 62  
14 (30/3 til 5/4) 149 63 86 

15 (6/4 til 12/4) 112 63 49 

16 (13/4 til 19/4) 156 63 93 

17 (20/4 til 26/4) 146 63 83 

18 (27/4 til 3/5) 123 63 60 

19 (4/5 til 10/5) 131 63 68 

20 (11/5 til 17/5) 129 63 66 

21 (18/5 til 24/5) 149 63 86 

22 (25/5 til 31/5) 165 63 102 

23 (1/6 til 7/6) 153 63 90 

24 (8/6 til 14/6) 230 63 167 

25 (15/6 til 21/6) 215 63 152 

26 (22/6 til 28/6) 128 63 65 

27 (29/6 til 5/7) 166 63 103 

28 (6/7 til 12/7) 228 63 165 74 

29 (13/7 til 19/7) 180 63 117 53 

30 (20/7 til 26/7) 172 63 109 61 OBS! Generelt Relatelnedbrud tirsdag 15-18 

31 (27/7 til 2/8) 147 63 84 34 
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Bilag 17 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  23. august 2020 

For Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
Økonomiudvalget - 8. august 2020 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om indtrædelse 
særskilt): 

 
Jørn L 
Ole K 
Svend H (formand),  
 
Ivan W (Repræsentant fra Hovedservicerådet)  

Afbud:  
 

Øvrige deltagere:  
Mogens B A (Forretningsfører) 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

 
Budgetopfølgning / økonomisk status 

 
Løbende 
 

Aktiviteter siden sidst: 

- Gennemgang af regnskab for 1. halvår 2020  

- Bugetopfølgning 

- Budgetprocedure vedrørende Budget 2021 

- Specifikationsgrad af perioderegnskab til Hovedservicerådet 

- Orienteret om nyt bogholderisystem, herunder beskrivelse af procedure, oplæring af 

brugere og startdato  

- Forslag til procedure for budget 2021 

- Ideer til at styrke interessen for Budgettet 

- Drøftelse af henvendelse vedrørende problemer med ”foreningskonti”. 

Hovedservicerådet anmodes om at spørge medlemmerne ved næste møde for at sikre et 

overblik 

- Planlagt møder i resten af året 

Planlægger at arbejde med:  

- fortsat arbejde med at finde muligheder for at forøge indtægterne og / eller formindske 
udgifterne. Tilbagemeldingerne fra Workshops på Servicekonferencen indgår i 
overvejelserne 

- fortsat arbejde med at finde nye medlemmer til udvalget 
- eventuelle opgaver fra Hovedservicerådet. 

 

Eventuelt 
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Dato:    
8. august 2020 

For 
Udvalg/Delegerede: 

 
Svend H 

 

 

Bilag 18 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

 
29. August 2020 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
Servicekonferenceudvalget 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 
Vibeke R, Anders R, Flemming St, Lone B, Jesper M, Søren 
Je, Frank J, Michael O. 
Suppleanter; Jørgen F-H, Anders Ar, Cathrin B, Adam D, Pia 
H. Viceformand: 
Fungerende formand: Anne Maj R. Repræsentant for 
Dagligledelse: Dorte S 

Afbud:  

Øvrige deltagere:  

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

SK-Beslutninger som endnu ikke er ført ud i HSR-regi:  
 
2006; ”Pass it on” oversættes (efter Store Bog)  
2007; ”Languish of the hart” 
2018; Informationsmateriale på AA’s hjemmeside. Liv 
sender speaks til godkendelse i Hovedservicerådet 
 
På valg SK20; 
Kasserer for Hovedservicerådet 
Nordisk delegeret 
Revisor 
Revisorsuppleant 
International Delegeret 

 

Aktiviteter siden sidst: 
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Planlægger at arbejde med:  

 
På mødet den 7. December blev det aftalt at nogen (AA Data?) skulle opstille program 
og dagsorden noget flottere end jeg har kunne finde ud af, det er jeg ked af ikke er sket.  
Er det muligt der kan laves en lille fiks lomme-folder med program og dagsorden ala den 
fra sidste år? Det er jeg ked af ikke er sket. 

Dato
:   

8. August 2020 For 
Udvalg/Delegerede: 

Anne Maj R 

Eventuelt: 
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Bilag 19 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

29/8 2020 
 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
Nordisk delegeret 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

Charlotte T 
Randi P 
 

Afbud:  
 

Øvrige deltagere:  
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

 
Ingen grundet Corona 

 
 

Aktiviteter siden sidst: 

 
Ingen 

Planlægger at arbejde med:  

 
 

Eventuelt: 

 
 

Dato:   8/8 2020 For 
Udvalg/Delegerede: 

Randi P 
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Bilag 20 

Kære Ernst. 

Tak for din mail. Jeg har desværre ikke lavet en rapport og det er fordi der ikke er noget at 

rapportere. 

Bilag 21 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde den 
 

For Region:  midtjylland  

Hovedservicerådsrepræsentanter: Carsten N Ivan W 

Afholdte regionsmøder i perioden:  Ingen 

Antal ugentlige AA-møder i 

Regionen:    

ca 100 

Hvor stor en procentandel af 

grupperne var repræsenteret på 

regionsmødet: 

Ca 25%  

Udvalg nedsat af regionen: 
Informations udvalg 

Møde i udvalget tirsdag d. 18/08 

Andre aktiviteter i regionen: 

Regions råds møde d. 13/8 2020 

Regions møde d. 5/9 

Formøde til sk 2020 d. 26/9 

Næste møde: 

 

Eventuelt: 

 

Dato: 06/08  For Regionen: Ivan W 
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Bilag22 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde 

den 
 

For Region:   
Nordjylland 

Hovedservicerådsrepræsentanter: Allan B og Niels T 
 

Afholdte regionsmøder i 
perioden:  

 
1 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

 
38 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

 
12-12% 

Udvalg nedsat af regionen: 

 
Landsmødeudvalg 

Andre aktiviteter i regionen: 

 
Landsmødeplanlægning 

Næste møde: 

10 august 
 

Eventuelt: 

 
 

Dato: 10. august For 
Regionen: 

Niels T 
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Bilag 23 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde 

den 
29. august 2020 

For Region:   
Nordsjælland 

Hovedservicerådsrepræsentanter: Peter T 
Stig J 

Afholdte regionsmøder i 
perioden:  

 
Ingen 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

32 
 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

 
60% 

Udvalg nedsat af regionen: 

 
RIV- Regions Informations udvalg 
Speakerbank 

Andre aktiviteter i regionen: 

 
 

Næste møde:25. august 2020 

Bla. hverve nye delegerede til servicekonferencen 
 

Eventuelt: 

 
 

Dato: 4. august 2020 For 
Regionen: 

Stig J 
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Bilag 24 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde 

den 
29.8. 2020 

For Region:   
Storkøbenhavn 

Hovedservicerådsrepræsentanter:  
Christina Bech. 

Afholdte regionsmøder i 
perioden:  

 
1 – Torsdag den 25. juni 2020 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

 
170-180 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

 
Der var 6 grupper  repræsenteret hvis man kun  tæller  
grupperepræsentanterne. 

Udvalg nedsat af regionen: 

 
Økonomiudvalget  ansøger om tilladelse til at sælge  lydbøger. Licensen til at sælge lydbøger  
skal godkendes i USA. 
 

Andre aktiviteter i regionen: 

 
Der er valgt ny kasserer. Klaus. 
 
Der søges en ny  hovedservicerådsrepræsentant for region Storkbh.  da  Mick er gået af. 
Elisabeth overvejer at sende en ansøgning. 
 
Vi havde erfaringsudveksling  mellem  grupperne både om hvordan det gik generelt og hvor- 
dan grupperne hver især  agerede  under Corona  nedlukningen  når de ikke kunne  afholde 
møder som  vanligt i deres respektive  lokaler, især de der holder til i kirker. Nogle havde god 
erfaring med alligevel at have nogen stående  de  vanlige steder, også guide videre til små 
grupper hjemme privat, gående deling eller zoom møder. Telefonerne blev brugt mere. 
 
Regionens hjemmeside opdateres af Ole P. med at der bliver skrevet på at den er et 
forretningsinstrument for regionens interne brugere, et internt arbejdsredskab. 
 
Regionshåndbogen er forsøgt revideret. Der opstod dog på det 2.møde  uenigheder  da der er  
forskellig opfattelse af hvad revidere  er. Så næstformanden forlod mødet da den anden part 
blev gal over det og  valgte at fremture  fysisk. Da det er  undertegnede der er næstformanden 
der gik, vides det ikke hvad der videre skete med revideringen. 
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En regionsrepræsentant Elisabeth har holdt møde med High Five der har med  fængsler at 
gøre  ang. mulighed for AA-arbejde i fængsler. 
 
Regionens konto i danske  bank er  blevet opsagt og Regionen  skal have lavet en ny 
foreningskonto. Ole P den gamle  kasserer og den nye kasserer Klaus vil sammen få  oprettet 
en ny. 

Næste møde: 

Mandag den 24.8. 2020, møde for delegerede til servicekonferencen 2020 7.10. 2020. 
 

Eventuelt: 

 
 

Dato: 8.august 2020 For 
Regionen: 

Næstformand Christina Bech 

 

 

 

 

 

Bilag 25 

Kære Ernst. 

Region Syd har ikke afholdt møder siden sidst, og der har ikke været andre aktiviteter. 

Vi ses i Silkeborg. 

Kh Asger J  

 

 

 

 

 

 



  

Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 29. august  2020 Side 23 af 24 

   

Bilag 26 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde 

den 
09 08 20 

For Region:  Øst 
 

Hovedservicerådsrepræsentanter: Lisa R 
Ilias P 
 

Afholdte regionsmøder i perioden:   
ingen 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

63 
 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

 
27 

Udvalg nedsat af regionen: 

Informationsudvalg  
TEU-udvalg  
IT-udvalg   
Strokturudvalg  
Erfaringsgruppe   
 
 

Andre aktiviteter i regionen: 

 
03 08 20 Arbejdsmøde 
 

Næste møde: 

15 08 20 

Eventuelt: 

 

Dato: 09 08 20 For 
Regionen: 

Ilias P 
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